
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   
CEICA 

 

 

         privind  metoda de colectare a de
recipien ți  la nivelul UAT    
 

             Având în vedere proiectul de hot
primarului comunei Ceica,  

          Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de  Mediu referitor la 
propunerea de colectare a de
comuna Ceica. 

 

Văzând adresa nr.570
comunei Ceica 
Stabilirea metodei de colectare 
nivelul UAT    comuna Ceica.

     Ţinând cont de Caietul de sarcini aferent contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii serviciului de salubrizare din Zona 1B
nr.486/23.04.2020 ,cap.4.1.pct.A,paragraful 5 care permite operatorului s
colectarea deșeurilor reziduale  
sarcini, 

             În baza adresei nr.27/27.04.2020 a ADI ECOLECT GROUP care adduce la 
cunoștința uat-urilor că s-a finalizat procedura  de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii la serviciile de salubrizare ,comuna Ceica f
serviciului s-a făcut către SC RER VEST SA ,

           În temeiul art.26,alin.1,lit.a 
de salubrizare a localităților, 

        În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de te
normative, republicata  în anul 2010,

           Văzând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ,
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metoda de colectare a de șeurilor,precum și sortimentul de 
   comuna Ceica. 

Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al proiectului  

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de  Mediu referitor la 
colectare a deșeurilor și sortimentul de recipienți  la nivelul UAT  

570/21.05.2020  a RER VEST care solicită Consil

Stabilirea metodei de colectare a deșeurilor,precum și sortimentul de recipien
nivelul UAT    comuna Ceica. 

Caietul de sarcini aferent contractului de delegare prin concesiune a 
e salubrizare din Zona 1B din care comuna Ceica face parte (lot 1B) 

nr.486/23.04.2020 ,cap.4.1.pct.A,paragraful 5 care permite operatorului să
eurilor reziduale  și recipienți mai mici de 120 de litri solicita

În baza adresei nr.27/27.04.2020 a ADI ECOLECT GROUP care adduce la 
a finalizat procedura  de atribuire a contractelor de delegare a 

gestiunii la serviciile de salubrizare ,comuna Ceica făcând parte din zon
tre SC RER VEST SA , 

În temeiul art.26,alin.1,lit.a și b din Legea nr.101/2006 republicată 

În temeiul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata  în anul 2010, 

zând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ,

România,  jud.Bihor  
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 

și fax 0259/324464  
www.ceica.ro  

primaria.ceica@cjbihor.ro  
CUI-4784210 

 
 

i sortimentul de 

referatul de aprobare al proiectului   

Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de  Mediu referitor la 
i  la nivelul UAT  

RER VEST care solicită Consiliului local al 

i sortimentul de recipienți  la 

Caietul de sarcini aferent contractului de delegare prin concesiune a 
din care comuna Ceica face parte (lot 1B) 

nr.486/23.04.2020 ,cap.4.1.pct.A,paragraful 5 care permite operatorului să propună pentru 
i mai mici de 120 de litri solicitați prin caietul de 

În baza adresei nr.27/27.04.2020 a ADI ECOLECT GROUP care adduce la 
a finalizat procedura  de atribuire a contractelor de delegare a 

când parte din zona 1B,iar atribuirea 

ă  -Legea serviciului 

hnica legislativa pentru elaborarea actelor 

zând  avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local , 



          În baza  prevederilor  art.129 ,alin.(1), lit. ,alin.(2) lit. “d”, şi alin.(7) 
lit.”n,,art.139,alin.3,lit.d,art.196,alin.1,lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

  

                    Consiliul Local al Comunei Ceic a, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1.  Se aprobă metoda de colectare a de șeurilorla nivelul UAT    
comuna Ceica,dup ă cum urmeaz ă: 
               Salubrizarea comunei Ceica se va face prin  pe bază de tarif prin  încheierea de 
contracte cu fiecare gospodărie. 

            Art. 2.  Se aprobă sortimentul de recipien ți  la nivelul UAT    comuna 
Ceica,dup ă cum urmeaz ă: 
              a) pentru deșeuri reziduale pubele negre de  60 litri ,pentru gospodarii cu 1-2 persoane 
care se vor colecta săptămânal  

              b) pentru deșeuri de sticlă pubele verzi de 60 litri,pe gospodărie care se vor colecta 
lunar 

              c) pentru deșeuri de plastic și metal saci galbeni transparenți de 240 de litri, gospodarie 
peste 5 persoane care se vor colecta de două ori pe lună 

              d) pentru deșeuri de hârtie și carton  saci albaștri transparenți de 120 de litri,pentru 
gospodarii cu  3-4-5 persoane care se vor colecta lunar 

 

 

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : 

          -Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 

          -Primarul Comunei Ceica 

          - ADI ECOLECT GROUP 

           - SC RER VEST SA 

           -dosar  

 

 



 

 

Președinte de ședință                                                           Contrasemnează 

                                                                                       Secretar general al comunei 

Mihuț Florin Dorel                                                           Dorel Octavian Goldea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nr.39 din 25 iunie 2020.                                                              Consilieri Total  – 13, 

                                                                                       Nr.consilieri p rezen ţi -  13 

                                                                            Hotărâre adoptat ă cu : 13 voturi pentru  

 

 

 

 

 

 

 


